
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace byl v posledních 
dnech zveřejněno několik zajímavých informací o nadcházejících 
mezinárodních soutěžích, které v následujících letech budou nabývat 
na své intenzitě. Do poloviny března musí Výkonný výbor rozhodnout 
o tom, zda se český korfbal bude zúčastnit evropského turnaje 
Světové série v plážovém korfbalu, který se bude konat v Belgii. Dle 
informací od pořadatelů se bude jednat o velmi nákladnou 
mezinárodní akci, kam může Česká republika vyslat dle svého 
aktuálního rankingu až dva týmy do každé kategorie. Dále bylo 
odtajněno pořadatelské místo pro 53. ročník Poháru mistrů 
evropských zemí, který se se bude ve dnech 10.-12.ledna 2019 konat 
v Belgii. Osm nejlepších klubů Evropy, včetně českého mistra 
z aktuálně probíhající sezóny, bude bojovat o cennou trofej ve sportovním centru Lange Munte ve městě 
Kortrijk v provinci Západní Flandry. I celý rok 2019 bude, stejně jako probíhající rok 2018, velice náročný, 
kdy po klubových turnajích budou následovat ME U21, MS U19, Světový pohár U17 a Mistrovství Světa 
v elitní kategorii, což bude pro svazovou pokladnu znamenat finanční náklad v řádu miliónů korun, přičemž 
státní příspěvek na reprezentaci je aktuálně zhruba pouze třetinový.  
 
Velmi zajímavá je i další informace z anglického korfbalu, kde po loňském diváckém rekordu při finálovém 
turnaji rozhodli, že letošní finále se bude 12.-13. května konat v ikonické Cooper Box Aréně, která byla i 
jedním ze sportovišť během letních OH 2012. Anglická korfbalová liga hraje nadstavbu tak, že během 
finálového víkendu jsou v sobotu na programu semifinálová utkání a v neděli pak finálová střetnutí, a to 
v kategorii U11, U15 a na závěr finále anglické korfbalové ligy, kde titul obhajuje nejúspěšnější klub 
posledního desetiletí KC Trojans.    
 

Současný reprezentační trenér a trenér devítinásobného mistrovského 
družstva České korfbalové extraligy KCC Sokol České Budějovice Ivo Kracík 
dovedl na začátku února až do semifinále univerzitního turnaje v Anglii 
družstvo nejstarší univerzity v anglicky mluvící části světa University of 
Oxford, které jej pro tuto akci angažovalo. Ivo tak přidal do své bohaté 
trenérské kariéry další, byť jen krátkodobou, zkušenost. V dresu oxfordské 
univerzity se představil i bývalý juniorský reprezentant České republiky 
s ruským pasem Aldar Tsybyktarov, který výrazně přispěl k tomuto 
úspěchu. 

 
Následující víkend začíná na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy studium trenérské třídy 
licence „B“, tedy druhé třídy. První částí studia, které musí být dokončeno v roce 2020, je obecná teoretická 
část studia v rozsahu 50 hodin, která nese název „Vědecký základ sportovního tréninku“. Další části studia 
zahrnují i výuku specializace v rosahu 40 hodin, 60 hodin uznatelné praxe či vypracování závěrečné odborné 
trenérské práce v rozsahu minimálně 15 stran. Prvního korfbalového studia této úrovně od roku 1997, kdy 
se dvousemestrální studium konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci, se bude účastnit čtveřice trenérů 
Českého korfbalového svazu – David Konečný, Ivo Kracík, Jiří Podzemský a Klára Zábojová. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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